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1. Agenda
Dinsdag 23-01:
Woensdag 24-01:
Donderdag 25-01:

Start CITO LOVS toetsen; vergadering van het partnerschapsteam; K&C circuit
groepen 3 en 4
K&C circuit groepen 5 tot en met 8
Naschools sporten op het plein van 15.30-16.30 uur;

Maandag 29-01:
Woensdag 31-01:
Donderdag 01-02:

Gon ’s morgens afwezig i.v.m. scholing van de ASG
Koffieochtend in de teamkamer van 08.35-09.30 uur; K&C circuit groepen 5 tot en met 8
Naschools sporten op het plein van 15.30-16.30 uur

Maandag 05-02:
Dinsdag 06-02:
Woensdag 07-02:
Donderdag 08-02:

Einde van de toets periode
Studiedag voor het team; alle leerlingen zijn de hele dag vrijdag
Rapporten van de groepen 8 worden uitgedeeld; K&C circuit groepen 5 tot en met 8
Annemieke (IB) en Gon ’s morgens afwezig i.v.m. een bijeenkomst over de begeleiding
van PABO studenten; Naschools sporten op het plein van 15.30-16.30 uur

Maandag 12-02:

Rapporten groepen 1-7 worden uitgedeeld; de volgende nieuwsbrief komt uit

2. De koffieochtend
Woensdag 31 januari organiseren we weer een koffieochtend. Vanaf 08.35 uur staat de koffie in de teamkamer
klaar. We hebben deze keer geen gast uitgenodigd, maar willen u in de gelegenheid stellen vragen te stellen,
ervaringen uit te wisselen en opmerkingen te maken. We hopen dat u allen van de gelegenheid
gebruik zult maken om met andere ouders en Marion of Gon in gesprek te gaan.
Op 15 maart organiseren we de volgende koffieochtend en mevrouw Justine Netjes en een
vertegenwoordiging van het wijkteam zullen dan bij ons aanwezig zijn. In een volgende nieuwsbrief kunt u
hierover meer lezen.

3. Het naschoolse sporten
Heeft u het gezien op facebook? Sasja; onze collega van groep 8A, die onze Facebook pagina bijhoudt
heeft een paar foto’s geplaatst van afgelopen donderdag. Er waren de eerste keer 31 kinderen die mee deden met
de tennisles. Helaas moest de 2e les in verband met de storm worden afgezegd.
De volgende twee keer zal er weer getennist worden en daarna zal er een andere activiteit aangeboden worden.
Stuurt u uw kind ook? Lekker buiten bezig zijn is gezond en het sporten onder begeleiding van een vakkundig
leraar is natuurlijk helemaal goed!

4. De LOVS toetsen
Volgende week maandag starten we met het afnemen van de CITO Leerling Volg Systeem (CITO LOVS) toetsen.
Weet u het nog? We nemen de toetsen ’s morgens af; en we zouden het erg op prijs stellen wanneer u
de doktersafspraken etc. in de middag plant. Dan kunnen alle leerlingen de toets tegelijk maken en dat is
voor uw kind als voor de leerkracht van belang.

5. Wat doet het team tijdens de studiemiddag op 22 januari en tijdens de
studiedag op 6 februari?
Maandagmiddag 22 januari gaat het team aan de slag met de volgende zaken:


We bestuderen het geven van effectieve feedback, want feedback is een heel krachtig middel om
de leerlingen zicht te geven op hun werk/prestaties.



We starten met het voorbereiden van het project waar we met elkaar op 21 februari aan de slag gaan.



We hebben een vergadering over een aantal zaken waar we al een tijdje mee bezig zijn.

Dinsdag 6 februari hebben we een studiedag en zijn alle leerlingen de hele dag vrij. Het team gebruikt deze dag om
alle toetsen van het leerlingvolgsysteem te analyseren en naar aanleiding van de conclusies voor de 2 e helft van het
jaar weer groepsplannen op te stellen.
We kijken altijd naar deze (mid)dagen uit, want het is goed om samen in gesprek te zijn over het onderwijs
en samen met en van elkaar te leren.

6. Weet u dat…
… dat een deel van de ouders al heeft ingetekend voor de oudergesprekken?
… en dat uw kind bij het gesprek aanwezig mag zijn?
… we in alle groepen ervaringen op doen met de methode Groove; dit is een methode voor Engels in het
basisonderwijs. Dit jaar kiezen we voor Engels een nieuwe methode en daarbij is het werken met je
groep aan een nieuwe methode een fijne manier om kennis te maken met de methode.
Groove biedt in tegenstelling tot andere methodes lessen Engels aan vanaf groep 1.
Heeft uw kind er al eens iets over verteld?
.. het K&C circuit voor de groepen 3 en 4 deze week weer begint?
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… we graag de ouderbijdrage van u ontvangen? Heeft u nog niet betaald dan ontvangen wij het
bedrag graag van u. IBAN nr. NL84 INGB 0009 0319 24 ten name van Ouderraad Egelantier,
onder vermelding van de naam en groep van uw kind en het onderwerp ‘ouderbijdrage
schooljaar 2017/2018’.
… dit jaar de beide groepen 8 hun rapport al op 7 februari mee naar huis mogen nemen en dat
de andere groepen hun rapport de maandag hierna zullen krijgen.
Groep 8 krijgt hun rapport eerder, omdat n.a.v. hun resultaten het definitieve schooladvies wordt vastgesteld.
…de kleuters in de klas geen regen laarzen aan mogen? Wilt u er voor zorgen dat uw kind
de laarzen bij de kapstok neerzet en dan de gymschoenen aantrekt.

7. Nieuws van Tierelier en Kiekeboe
Tierelier nieuws
Welkom nieuwe peuters:
Wij heten de volgende peuters welkom op de speelzaal: Tess, Tesnim, Cherisa en Smilin.
Thema ziek en gezond.
Wij zijn reeds gestart met ons nieuw thema ziek en gezond. De groep is wederom ingericht
in hoeken o.a. , het ziekenhuis, de apotheek en het consultatiebureau. De kinderen kunnen zich naar hartenlust
uitleven hoe het is om ziek te zijn, zichzelf identificeren met de dokter. Ook liggen er op de thema tafel spullen
die zij kunnen gebruiken tijdens hun spel. De rollen van zieke patiënt en de dokter is goed zichtbaar in het spel
van de kinderen.

Toetsen: In Januari worden alle 3 jarige peuters getoetst op taal en rekenen volgens het Cito volgsysteem.
Na de toets periode worden de resultaten met u besproken.
Tip
In de week van 24 Januari t/m 3 februari is het Nationale voorleesdagen. Op de speelzaal zullen wij op onze
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eigen manier deze voorleesdagen invullen, Op Woensdag 24 januari is er in de bibliotheek in Almere- Stad een
voorleesontbijt met de burgemeester. Kaarten zijn gratis via de website te verkrijgen.
Team Tierelier
Sandra en Yuli

Kiekeboe nieuws
Allereerst de beste wensen voor het jaar 2018.
Het nieuwe jaar is begonnen.
Januari is het nog een beetje koud, regen en hagel. Hier en daar kriebel in ons keel.
Op de groep krijgen we deze week onze kleine apotheek. Deze komt goed van pas!
In de tweede week van de kerstvakantie waren er leuke activiteiten bij de BSO. We zijn naar de Bioscoop
geweest. We zijn naar KAF Almere geweest, daar kregen we een rondleiding, erg interessant daarna konden
we met lego bouwen.
Afgelopen week zijn we naar het Topsport centrum geweest in Almere Poort. Daar waren er verschillende
activiteiten voor ons. Zoals; schminken, henna, springkussen en de sport activiteiten. We konden lekker
dansen en springen op muziek.
Groetjes, BSO Kiekeboe
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